
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  

na terenie gminy Gołdap 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.), w związku ze 

stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem ogniska tej choroby 

w gospodarstwie położonym w miejscowości: Gieraliszki, gmina Gołdap, powiat gołdapski; 

§ 1. Określa się:  

1) obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby 

stwierdzonego w miejscowości Gieraliszki, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych: 

a) w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap: Gieraliszki, Siedlisko, Główka, Dąbie, Jeziorki Wielkie; 

b) w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie: Główka; 

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar 

zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości: 

a) w powiecie gołdapskim: 

- w gminie Gołdap: Dunajek, Dunajek Mały, Kowalki, Nasuty, Osowo, Grabowo, Jeziorki Małe, 

Marcinowo, Rożyńsk Wielki, Rożyńsk Mały, Włosty, Sokoły, Boćwinka, Okrasin, Kalniszki, 

Boćwiński Młyn, Nowa Boćwinka, Jany; 

- w gminie Banie Mazurskie: Ziemianki, Surminy, Grunajki, Kierzki, Zawady, Nowiny, Mieczkówka, 

Budziska, Borek, Janki, Sapałówka; 

b) w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie: Szeszki, Golubie Wężewskie, Stacze, Jabłonowo, 

Zawady Oleckie, Szwałk, Leśny zakątek, Wierzbianki, Czerwony Dwór; 

c) w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki: Budziska Leśne. 

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się: 

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Gołdapi i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku; 

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych; 

4) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta; 
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5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

6) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz 

produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:  

1) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz 

sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub 

przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności 

odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 

3) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu; 

4) posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których 

przebywają świnie; 

5) niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

6) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych 

oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: 

„UWAGA ! 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ 

OBSZAR ZAPOWIETRZONY” 

7) wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Gołdapi mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich 

utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka 

dezynfekcyjnego. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się: 

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwych powiatowych 

lekarzy weterynarii; 

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez 

zgody właściwych powiatowych lekarzy weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych; 

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w  § 1 pkt 2 nakazuje się:  

1) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu 

używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub 

przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności 

odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 

3) posiadaczom świń  zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których 

przebywają świnie; 

4) niezwłoczne powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich 

przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

5) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych 

oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: 
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„UWAGA ! 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ 

OBSZAR ZAGROŻONY” 

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. 

§ 7. Wykonanie niniejszego  rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Gołdapskiego, Staroście 

Powiatu Oleckiego, Staroście Powiatu Giżyckiego, Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołdap, Wójtowi Gminy 

Banie Mazurskie, Wójtowi Gminy Kowale Oleckie, Wójtowi Gminy Kruklanki, Warmińsko-Mazurskiemu 

Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Zarządowi Dróg Powiatowych w Gołdapi, Zarządowi Dróg Powiatowych 

w Giżycku, Zarządowi Dróg Powiatowych w Olecku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Gołdapi, 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Giżycku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Olecku, 

Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Powiatowemu Komendantowi 

Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, 

Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi, Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Olecku, Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Giżycku. 

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap oraz Wójt Gminy Kowale Oleckie oznakuje obszar zapowietrzony 

w sposób określony w § 3 pkt 6, Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap, Wójt Gminy Banie Mazurskie, Wójt 

Gminy Kowale Oleckie, Wójt Gminy Kruklanki oznakuje obszar zagrożony w sposób określony w § 5 pkt 5. 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierzam Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu 

Lekarzowi Weterynarii oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gołdapi, Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Olecku i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Giżycku.  

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na obszarze powiatu gołdapskiego, powiatu oleckiego i powiatu giżyckiego i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Sławomir Sadowski  

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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